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 چکیده
اجتماعی  _سیادت اشخاص، همواره نقش مهمی در حیات سیاسی 

 احترامآنان داشته است. فرزندان پیامبر )سادات(، در جوامع اسالمی از 

های دینی نیز به اکرام سادات سفارش ای برخوردارند. در آموزهیژهو

د، وجوینا باشده است که قدرمتیقن آن، سادات صالح و باتقوا است. 

اکرموا اوالدی الصالحون هلل و »با استناد به مفاد روایت  برخی از فقها

اکرام سادات، تفاوتی میان  مطلوب بودندر استحباب و « الطالحون لی

اند. در مقابل، شماری از فقها با نشدهسادات صالح و غیرصالح قائل 

 هب امرتوجه به ضعف سندی روایت و مخالفت مضمون آن با مفاد ادله 

منکر، همچنین اطالق دالیل حدود و تعزیرات، اعتبار  و نهی از معروف

 -توصیفی رویکردبا . پژوهش حاضر که اندکردهاین روایت را انکار 

اکرموا اوالدی الصالحون هلل و »به تبیین مفهومی روایت  تحلیلی،

دهد که ضعف پردازد؛ نشان مییمو پیامدهای فقهی آن « الطالحون لی

سندی آن با عمل فقها جبران شده و مضمون آن هم تعارضی با دیگر 

 ی دینی ندارد.هاآموزه
 

 .ساداتح، صالح، طالاوالد،  ،اکرامواژگان کلیدی: 

 

  
Abstract 

Throughout the history of Islam, sīyādat (being a 

Sayyid or a descendent of Prophet Muhammad – 
S.A.W.) has always played an important role in 

the political and social life of individuals. 

Descendants of the Prophet (Sādāt), have enjoyed 
special respect in Islamic societies. In religious 

doctrines respect for Sādāt has highly been 

recommended, which is certainly referring to the 
righteous and pious ones. However, according to 

the narration, “Akrimū Awlādī, al-Ṣālihūna Lillāh 

wa al-Ṭālihūna Lī” (Honor my children, those 
who are righteous belong to Allah and those who 

are unrighteous belong to me), some jurists have 

not made a difference between righteous and 
unrighteous Sādāt regarding the desirability 

(istiḥbāb) of honoring them. In contrast, a number 
of jurists have denied the validity of this narration 

due to its weak documentation and the 

contradiction of its content with the provisions of 
the evidences of commanding the good and 

forbidding the evil, as well as the application of 

the evidences for legal punishments and penalties 
(ḥudūd wa ta‘zīrāt). This present article, which 

deals with the conceptual explanation of the 

above-mentioned narration and its jurisprudential 
outcomes with a descriptive-analytical approach, 

shows that its weak documentation is 

compensated by the practice of jurists and its 
content does not conflict with other religious 

doctrines 

Keywords: honoring (ikrām), children, 
righteous, unrighteous, Sādāt. 
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 مقدمه

. اندای بودهویژهاحترام  مورد اسالمی جوامع همواره در( ص) خدا رسول به انتساب دلیلبه سادات

 یبی،ل سودان، عربستان، پاکستان، افغانستان، اردن، سوریه، عراق، ایران، در سادات از یتوجهقابل شمار

 رسما  ت، ی نقابهاانجمنهستند. در کشورهای عربی شمال آفریقا  سنت اهل از ترکیه و فلسطین موریتانی،

است  شده رفتهیپذو جایگاه آنان از سوی حکومت  دارند عهدهامور مربوط به سادات را بر 

(http://niqabatalashraaf.com)  مردم به آنان حدیث  العادهفوق، جایگاه سادات و احترام قارهشبهدر

 قاره شبهی، مهاجرت سادات ایرانی به اثناعشریکی از دالیل انتشار مذهب امامی  اساسا  مفصلی دارد و 

 بوده است.

یش فراگیر است، بیانگر آن است که احترام به ب و کماین سیره که در همه جوامع و مذاهب اسالمی، 

 کهچناننیست،  زیآمبدعتی اسالمی دارد و امری برساخته و هاآموزهدر  دارشهیرسادات، فرهنگی 

 روایی شیعی، روایات و برآوردن نیازهای آنان در منابع ص()درباره لزوم احترام به سادات و ذریه پیامبر

کتابی مستقل و خواه در  صورتبهفراوانی آمده است. اندیشمندان اسالمی نیز در آثار متعدد خود، خواه 

در میان روایاتی که در فضیلت سادات  1.اندپرداختهص( ) قالب بخشی از یک کتاب، به فضائل ذریه پیامبر

، صالح ریغدرباره اکرام سادات «  و الطالحون لیاکرموا اوالدی الصالحون هلل»، مضمون روایت شده وارد

 است. قرارگرفتهمحل بحث و نقد بسیاری از عالمان 

                                                           
بن انیز کتاب االصطفا را به مناقب سادات اختصاص داده است ) طاووسنمونه، شیخ صدوق و شیخ مفید آثار مستقلی در این موضوع دارند. سید بن  عنوانبه. 1

از نامش  کهچنانعاملی نیز  حسینی اشرف اثر میر محمد« فضائل السادات»از این آثار در دست نیست. کتاب  کیچیه(. متأسفانه 8، ق 1731، طاووس

 املی،ع سنی درباره احترام به سادات و ذکر مناقب و فضائل آنان رک: حسینی پیداست، درباره سادات و فضائل آنان است. برای فهرست آثار عالمان شیعه و

1737 ،1 /73-73. 

http://niqabatalashraaf.com/
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اعتبار روایت  1«اخبار مَنْ بَلَغ»به کمک  توانیماین است که آیا  شودیمپرسشی که در اینجا مطرح 

 را نیز شایسته و درخور احترام و اکرام دانست؟ صالح یرغآن سادات  موجب بهنامبرده را تصحیح کرد و 

ی، : شماری از عالمان شیعاندنشستهخصوص روایت اخیر اندیشمندان با دو دیدگاه متفاوت به پاسخ  در

تیجه در ن وبا استناد به برخی نصوص روایی و قرآنی، این روایت را مخالف کتاب و سنت تلقی کرده 

(. این 111 ،ق 1111 مامقانی،اند )را تأیید کردهخی دیگر، مضمون آنکه بر. در حالیانددانستهمجعول 

پژوهش در پی آن است که ادله طرفین را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. به این منظور، نخست، اعتبار 

را بررسی خواهد کرد؛ سپس، به ترتیب، ادله مخالفان و موافقان سازگاریِ ی مختلف آنهاقرائتروایت و 

و ارزیابی  موردبحثرا و نقدهای احتمالی وارد بر آن ی کتاب و سنت را ذکرهاآموزهای روایت با محتو

 دهد.یمقرار 

 مبحث نخست: اعتبارسنجی حدیث

 علم درایه، در زمره احادیث اصطالح، به جهت نقص در سلسله سند، ضعیف بوده و در گفتهشیپروایت 

رغم فحص در متون فقهی، روایی و تاریخی، مطلبی در خصوص علت ارسال سند دارد. بهقرار  1مرسل

ورت مرسل صص( و به) یامبرپرا از که این روایت  نخستین کتابیحدیث نیافتیم. در میان منابع موجود، 

ین ادر فصل صد و یکم  است. ششمدر سده  جامع االخبار منسوب به محمد بن محمد شعیری نقل کرده،

وَ قَالَ  «وَ قَالَ: أَکرِمُوا أَوْلَادِی وَ حَسِّنُوا آدَابِی»آمده است: « فی إکرام أوالد النبی )ص(» تاب با عنوانک

 شهید که مدعی است نوری (. محدث111تا، یبشعیری، ) «أَوْلَادِی الصَّالِحُونَ لِلَّهِ وَ الطَّالِحُونَ لِی»: )ص(

                                                           
ه کسى به چمقتضاى اخبار من بلغ این است که چنان. روایات بیانگر اعطاى پاداش بر عمل به مقتضاى حدیثِ مشتمل بر آن. اخبار من بلغ )اخبار تسامح(: 1

شود؛ براى فعل یا ترک عملى است ـ دست یابد و براى نیل به آن ثواب، به مقتضاى حدیث عمل کند، پاداش آن به وى داده مىحدیثى ـ که در بردارنده ثوابى 

 (.1/711، 1781)مؤسسه دائره المعارف الفقه االسالمی،  گونه که نقل شده، نباشدهر چند حدیث، آن

در  راوی به معنای ذکر نشدن نام ،حدیث ضعیف عنوان یکی از انواعبه ،خبر واحد از اقسام حدیث و علم درایه و حدیث مرسل یا خبر مرسل، اصطالحی در. 1

 و یا بیش از یک نفر از اول یا وسط یا آخر سند حذف شده باشد که تمام راویان یا یک راویطوریبه و از بین رفتن ارتباط بین رجال آن است؛ روایت سند

(. مامقانی تعریف فوق را 1/111ش،  1781؛ مامقانی، 111ش، 1783صورت مبهم و مجمل ذکر شده باشد )مرکز اطالعات و منابع اسالمی، و یا آنکه به

پیامبر  صورت مستقیم و بدون واسطه ازبه که هر حدیثی که راویی با عنوان تعریف خاص مطرح کرده است و آن اینمعنای عام مرسل دانسته و تعریف دیگر

 (.1/111ش،  1781دون آنکه از پیامبر شنیده باشند و آخرین راوی حدیث را ذکر نکند، حدیث مرسل به معنای خاص است )مامقانی، نقل کند، ب )ص( اکرم

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85(%D8%B5)
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/ 11 ،ق 1118)نوری، است  کرده نقل الباهرة الدرة کتاب در را روایت این که است کسانی از جمله اول

 (.1733عاملی )شهید اول(، ، چنین روایتی یافت نشد )ةالباهر ةاما در نسخه چاپی الدر (733

ست شده ا اضافه «مواکرّ» و« وااحبّ» ،«اکرموا» یکی از افعالحدیث متأخر، ابتدای  یهادر بیشتر کتاب

 مجلسی،؛ 111، ق 1111 مقداد، ؛ فاضل111/ 1، تایب؛ نراقی، 113 و 118 ،1781 خلخالی، عزلتی)

صورت ترجمه حدیث چنین خواهد بود: اوالد در این (.733/ 11، ق 1118؛ نوری، 731ق،  1111

. شاید دتکریم کنی /اکرام کنید/ دوست بدارید، خاطر منرا به صالحم ریخاطر خدا و اوالد غصالح مرا به

؛ این در حالی است که اوال  در متن اندپنداشته شدهکه دو روایت در ادامه هم  استآن ، دلیل این اضافه

 تواندیمن« اوالدی الصالحون»اند و ثانیا  از یکدیگر جداشده« قال )ص(»دو حدیث با تعبیر  ،خبارجامع اال

در حدیث اول منصوب و در حدیث « اوالدی»زیرا  ؛باشد« اوالدی»لحاظ نحوی، تابع و بدل برای  از

 یعنی ادغام دو حدیث وجود دارد،دوم مرفوع است؛ بنابراین احتمال سهو و خطا در نقل از منبع اصلی 

دیگر جامع االخبار و یا منابع دیگری که به دست ما نرسیده نیز منتفی  یهاکه احتمال نقل از نسخهچنان

صورت روایت را مستقیما  از جامع االخبار به این اسماعیل خواجویی مرحوم مال کهآن. شاهد نیست

 (.1/731 ،1781خواجویی،  )مازندرانی« أَکرِمُوا أَوْلَادِی الصَّالِحُونَ لِلَّهِ وَ الطَّالِحُونَ لِی» آورده است:

صورت ینی جامع االخبار، روایت به اهانسخهکه در برخی  کندیممیرمحمد اشرف حسینی عاملی تصریح 

در همین نقل نیز صالحون و طالحون مرفوع هستند البته  (.73/ 1، 1737است )حسینی عاملی،  شدهنقل

 «الحینالط» و «الصالحین»ها کتاببرخی  حال درینا با ف همراه است.لحاظ نحوی با تکلّ  و تصحیح آن از

؛ مقرم، 333 و 118 ،1781، خلخالی عزلتی) است متن انتقادی از باب تصحیحظاهرا  است؛ ولی  آمده

 (.111/ 1، تایبو نراقی،  133، 1731و مقایسه کنید با: دستغیب،  111، ق 1117؛ دستغیب، 13/ تایب

نی، محساند )کردهدلیل ارسال، انکار به احتماال ، برخی محققان، صحت سند روایت مزبور را صورت هر در
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 1(.31تا، یب، اند )بحرانیدانسته(. در مقابل، شماری دیگر، حدیث را صحیح 11 ،1787

 مبحث دوم: مفهوم شناسی حدیث

شناسی واژگان و سپس مفهوم شناسی پس از اعتبارسنجی روایت، بررسی داللت آن ابتدا نیازمند مفهوم

 مضمون کلی روایت است:

( 171 /1ق؛  1111اکرام به معنای عزیز و نفیس داشتن )فیومی، : فعل امر از مصدر اکرام است. أَکرِمُوا

 /13 ،ق 1111واسطی زبیدی،  ؛111 /11 ،ق1111منظور، ابن) و تعظیم کردن و بزرگ داشتن است

اده با روی گش، که سفره طعام را زودتر برای او بگسترانیم ستا مثال اکرام مهمان به آن عنوان(. به313

سخنان نیکو بگوییم و به هنگام ترک منزل با وی واجه شویم و در حال صرف طعام و بشاشت با او م

 (.133 /1، 1733، ریاث ابن؛ 117 /3، ق 1113مشایعتش کنیم )طریحی، 

(. پژوهش 1/37، 1731وجود دارد )مظفر،  نظراختالفیان در باب داللت صیغه امر بر وجوب اصولمیان 

 است،ده ش وضع استحباب و وجوب بین طلب جامع برای امر حاضر این مبنا را پذیرفته است که صیغه

 .کندیم داللت بر طلب وجوبی آن، اطالق اما

ال به معنای وِداد و دوست داشتن است. افع« بُغْض»است. حبّ، ضدّ « حُبّ»: فعل امر از مصدر أحِبّوا

ل امر بنابراین فع؛ معنایی تفاوتی ندارند لحاظ ازثالثی مزید اَحَبَّ و استَحَبَّ با فعل ثالثی مجرّد حَبَّ 

 (.183/ 1، ق 1111، منظورابناست )« دوست بدارید»اَحِبّوا به معنای 

رزندان ( و فواسطهیباست. به اجماع فقهای امامیه، واژه ولد، بر فرزندان بطنی و صُلْبی )« وَلَد»جمع  اوالد:

 1113)انصاری،  شودیم. در محاورات عرفی نیز ولد بر فرزندان باواسطه اطالق شودیمباواسطه اطالق 

( نیز 131/ 1ق،  1113( و روایات )کلینی، 11این اطالق در برخی آیات )نساء/  (.733 – 737/ 1، ق

می فرزندان حضرت رسول )ص( را شامل در روایت، تما« اوالدی»خورد. با این مبنا عبارت یمبه چشم 

                                                           
اند. ممکن است مراد آنان صحت محتوای روایت و عدم مخالفت آن با را صحیح دانستهبلکه صرفا  آن ،اندالبته این دو به صحت سند روایت تصریح نکرده. 1

 باشد. تحتی تأیید محتوای آن از سوی کتاب و سنیا و سنت و ن قرآ
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 .شودیم

ا صالح ر .و صفت مشبهه هستند فاعل و صلیح، اسم فساد است. صالح ضد؛ صالح )مصدر( صالحون

در قرآن کریم  حالنیا با(. 113/ 1، ق 1111، منظورابن) دانندیمبیشتر ناظر به حاالت نفسانی انسان 

( اطالق شده است. عمل صالح، 33( و هم بر نفْس انسانی )نساء/ 11و فاطر/ 81هم بر عمل )قصص/

. انسان صالح، انسانی است که رودیمی باال الهعملی است که شایستگی ثواب را دارد و به درگاه 

شکیکی و دارای ی و امنیت از عذاب را دارد. صالحیت، امری تالهشایستگی ورود به رحمت خاص 

مراتب است. پیامبر اعظم )ص( و امامان معصوم )ع( در باالترین مرتبه صالحان قرار دارند )طباطبایی، 

 (.711/ 1ق،  1731

 رد خیری که فاسدی است. برخی طالح را شخص صالح خالف طالح، و صالح نقیض ؛ طالح،طالحون

(. بر اساس 111 /1، ق 1111 واسطی زبیدی، ؛171 /1، ق 1111 ،منظورابن)اند کردهنیست، معنا  او

 گفت صالح و طالح نقیضین هستند و توانیممعنای نخست و با توجه به گستره وسیع معنای صالح، 

 هاآناما بر پایه معنای اخیر، صالح و طالح ضدین هستند و فرض سومی برای ؛ حالت سومی ندارند

؛ یستن در او یریکه خ یفاسدد که نه صالح است و نه فردی را تصور کر توانیماست، یعنی  تصورقابل

ن ، بعید نیست در همیبحث موردو مناسبات حکم و موضوع در روایتِ  اما به قرینه تقابل صالح و طالح

ال مکلف در قب صالح؛ زیرا غرض آن است که تکلیف ضدباشد نه  صالح ریغفرض نیز مراد از طالح، 

 ی از ذراری پیامبر )ص( منافی این غرض است.ادستهل نیک و بدِ سادات مشخص شود و اهما

نسل من را تا قیامت اگر »: معنای نخست؛ شودیمین چن یت در دو خوانش متفاوتروابرآیند معنای 

خاطر خاطر اعمال ناپسند، چنین شایستگی را ندارند، بهخاطر خدا و اگر بهی هستند، بهالهشایسته رحمت 

این خوانش، نظر به سیاق روایت، راجح است؛ اما با نظر به ترکیب نحوی روایت می «. من اکرام کنید

رزندانِ طالحم از فرزندان مرا اکرام کنید. فرزندان صالح من از آنِ خدا و ف»معنا کرد:  گونهنیارا توان آن

 ؛انتساب فرزندان طالح به پیامبر )ص( در روایت، اشعار یا ظهور در بیان علت حکم دارد«. هستند من آنِ
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ر دو بنابراین معنای روایت، د؛ به پیامبر )ص( است انتسابشان، دلیل اکرام سادات طالح، گرید عبارتبه

 احتمال مذکور، تفاوت چندانی ندارد.

که مراد از صالحان، ائمه معصومین و مراد از طالحان، سایر سادات هستند. شاهد  هستند آن برالبته برخی 

« یر  ظَهِ ذَلِک بَعْدَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلَائِکةُ وَصَالِحُ وَجِبْرِیلُ مَوْلَاهُ هُوَ اللَّهَ َفإِنَّ عَلَیهِ تَظَاهَرَا وَإِنْ»ادعای آنان آیه 

، حضرت «صالح المؤمنین»( مراد از 13/ 73ق،  1117( است که بر پایه روایات )مجلسی، 1)تحریم/

گفت تطبیق آیه بر معصوم  توانیماما در نقد این دیدگاه ؛ (11/ 1، 1737ع( است )حسینی عاملی، ) یعل

ر انحصار ندارد )سیفی مصداق است و داللتی ب نیترکاملدر آیه مزبور از باب جَرْی عام و معرفی 

بنابراین، بر پایه این روایت، اکرام فرزندان پیامبر)ص( در برخی موارد ؛ (111/ 1، 1781مازندرانی، 

ترِ و در بیش ی است که والیت بر سایر مردم دارندااندازه بهواجب است، یعنی جایی که صالحیت آنان 

غیر عادل، مستحب یا مطلوب خواهد  سادات موارد، یعنی سادات صالحی که اطاعت آنان واجب نیست و

عل اما اگر ف؛ ردیگیمقرار  بحث مورداست در این مقاله، دامنه معنای استحبابی روایت  ذکر انیشابود. 

یعنی نیک و بد خاندان پیامبر )ص( را باید دوست ؛ احبّوا را مالک قرار دهیم معنای روایت واضح است

 داشت و از بغض آنان اجتناب کرد.

 های فقهی حدیثمبحث سوم: کاربست

آنچه در خصوص عدم اعتبار سند حدیث بیان شد، همچنان شمار بسیاری از فقها و اندیشمندان  وجود با

برای مدعای خود به آن  و کردهاسالمی، این حدیث را در آثار خود نقل و به تأیید محتوای آن اذعان 

ه نمونه، برای وجوب تعظیم ذریه پیامبر )ص( ب عنوانبه. انددادهیا حتی بر طبق آن فتوا  اندکردهاستشهاد 

(. 11 - 73/ 1، 1737؛ حسینی عاملی، 111، ق 1111 مقداد، این روایت تمسک شده است )فاضل

تاری با رفبرخی نیز در مقام استدالل بر لزوم اکرام سادات، افزون بر اکرام سایر مردمان و تأکید بر نیک

(. از دیگر 733/ 11ق،  1118؛ نوری، 111-111/ 1تا، اند )نراقی، بییت استدالل کردهایشان به این روا

، یخواجوی مازندرانیتوان به احترام ویژه نسبت به زوجه سیده اشاره کرد )های این حدیث، میکاربست

رمنده ش منظوربهتر اشاره شد، با استناد به این روایت، اکرام سادات طالح که پیش(. چنان731 /1، 1781
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 (.113 و 118 ،1781 خلخالی، است )عزلتی شده شمردهیجه ترک گناه، الزم نت درساختن آنان و 

 مبحث چهارم: ادله مخالفان حجیت و اعتبار حدیث

در خصوص روایت مزبور در میان اندیشمندان اسالمی دو دیدگاه وجود دارد. شماری از ایشان، فارغ از 

های دین اسالم، در حجیت حدیث تشکیک کرده و در مخالفت حدیث با آموزهسند حدیث، به استناد 

اند. گروه دیگر ضمن بیان آیات و روایات مؤید مضمون روایت، مخالفت نتیجه از عمل به آن نهی کرده

 اند. در ادامه به بیان ورا پذیرفتههای دینی انکار کرده و حجیت حدیث و فتوا بر اساس آنرا با آموزهآن

 ارزیابی ادله هر دو دیدگاه می پردازیم.

 و حدود و تعزیرات منکر ازی نهالف: تعارض با ادله 

و ادله حدود و  منکر ازی نهبرخی از اندیشمندان دینی بر این باورند که این حدیث، مخالف ادله 

و اجرای حد و تعزیر، اهانت و خوار کردن  نکر ازمی نهمعروف و  تعزیرات است؛ چراکه مقتضای امر به

 لَسْتُنَّ  النَّبِی نِسَاءَ یا»کار است؛ نه اکرام و بزرگداشت آنان. از سوی دیگر، طبق مفهوم آیه یتافراد معص

(، گناه 71نیستید )احزاب/[ دیگر] زنان از یکهیچ مانند شما پیامبر همسران ؛ ای«النِّسَاءِ مِنَ کأَحَدٍ

در  کهچنان(. از این آیه، 173 و 173/ 1، تایبص( بیش از دیگران است )کرمانشاهی، ) پیامبرفرزندان 

عمال نیک که ا شودیمکه انتساب به پیامبر)ص( سبب  شودیمشده، برداشت یح تصربرخی روایات نیز 

 (.111/ 1، 1731؛ بحرانی، 113/ 1، ق 1111و بد ضریب بیشتری پیدا کند )مجلسی، 

، اکرام یا به اطالق صراحتبهی که اادلهبا  منکر ازی نهی نظیر اادلهبین  رسدیمنظر رسی: بهنقد و بر

 تبیین کرد. توانیم، تعارضی وجود ندارد. این حقیقت را به سه نحو شمارندیمسادات را مطلوب 

 حلم در تنها و است وجه من خصوص و عموم روایت، این با منکر ازی نه ادله تبیین نخست: رابطه

که سبب ضعف روایت و سقوط از  صغری( منظور از مخالفت با کتاب و سنت) تعارض دارند اجتماع،

 نیست )کبری(. عموم من وجه، مخالفت شودیمدرجه اعتبار 
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 دارد و در احوالی طالح، در صورت تمام بودن مقدمات حکمت، اطالق سادات اکرام صغری: توضیح

 تعارض اجرای حدود و منکر ازی نه ادله با موارد برخی در فقط اطالق این اما احوال مطلوب است؛ همه

 رمنج که مواردی در اکرام سادات گناهکار مثال عنوانبه ندارد.ها آنتعارضی با  هیچ گاه و کندیم پیدا

 هانآمنجر به شرمساری و ترغیب  عکسبه حتی یا به گناه نشود هاآنسوءبرداشت، تجری و ترغیب  به

 روفمع به امر. همچنین در برخی موارد شودیمبه ترک معصیت گردد، هیچ مانعی ندارد؛ بلکه گاه واجب 

ی از نهمعروف و  مواردی که شرایط امر به ازجملهواجب نیست،  اساسا  عادل ریغسید  منکر ازی نهو 

 دودح ادله و منکر ازی نه ادله با معارض ،کارگنهسید  اکرام موارد برخی در حالنیا بامنکر فراهم نباشد. 

 .است تعزیرات و

 آنچه» مانند ییهاتیروا ها در تعارض یک روایت با قرآن، بر این باورند کهتوضیح کبری: اصولی

 حدیث، که شودیم شامل را مواردی تنها (33/ 1، ق 1113)کلینی،  «نمایید رها است، خدا کتاب مخالف

با این  (.117 /1 ،1731 اراکی،مصادیق ) برخی در نه باشد، داشته مغایرت خدا کتاب با کلی صورتبه

 تلقی نمود. منکر ازی نهمعروف و این روایت را مخالف ادله امر به  توانینممبنا 

 حرماتمدر مقابل ادله  توانندینمادله مستحبات »تبیین دوم: اکرام سادات، مستحب است )صغری(. 

مستحبات، مکروهات ) ( و اساسا  قول به تعارض ادله غیر الزامی338، ق1111سبحانی، « )مقاومت کنند

/ 1 ،ق1111 خمینی،) انجامدیمواجبات و محرمات( به تأسیس فقه جدید ) و مباحات( با ادله الزامی

( )کبری(. در توجیه کبرای استدالل، 13 /11، ق1111 ( و مخالف ضرورت شریعت است )نجفی،771

ند. ادارند؛ برخی به انصراف یا اهمال ادلّه مستحبات از مصادیق حرام نظر داده ی مختلفیهامسلکفقها 

 موضوع بر هک حاالتی نظر گرفتن در و بدون نفسهیفموضوع را  حکم مستحبات، طبق برخی تعابیر، ادله

 نطبقم آن بر حرامی عنوانکه آن خاطربه مستحب عمل است ممکن بنابراین ؛کندیم بیان ،شودیم عارض

 با این وصف، هیچ (.771 و 771/ 1 ،ق1111 ؛ خمینی،718 /1، ق1111)انصاری،  شود حرام شده،

 سایر و حدود اجرای و منکر ازی نه موارد و نیست سادات اکرام ادله و منکر ازی نه ادله بین تعارضی
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توجیهات  (.117 /1 ،ق1111 موسوی قزوینی،) هستند خارج اکرام بحث از موضوعا  شرعی الزامات

 (.771و  771 /1 ،ق1111 ؛ خمینی،181 /1، ق1113تبریزی، است ) شدهمطرحدیگری نیز در این باب 

 هاآنکه از جمله  1یشنهادشده استپی عرفی دیگری نیز هاجمعتبیین سوم: در خصوص بحث ما 

ایات رو بین جمع مقام در کهآناشاره کرد. توضیح « ارشاد به نداشتنِ مراوده زیاد با سادات»توان به یم

 به هسالب باب از روایات توان چنین برداشت کرد که اینیمکار با ادله مزبور، اکرام به سادات معصیت

 (ستاطمینان نی ایمانشان و دین به چندان کهصالح ) یرغسادات  با داللت بر آن دارند که موضوع، انتفای

 مؤید .گردد ما متوجه تکلیفی هاآندر صورت مشاهده منکر از سوی  تا باشیم نداشته اختالط معاشرت و

 ،)شعیری کندیممضمون روایتی از امام صادق )ع( است که از مراوده بسیار با سادات نهی  احتمال، این

 تأییدات از. کنند منکر ازی نهمعروف و امر به  را یکدیگر دارندوظیفه حال، ساداتینا با (.111 ،تایب

 برای دیگران واند داشته یاجداگانه یهامحله مناطق، برخی در سادات که استآن  نظریه این تاریخی

 کهآننتیجه (. 118 ـ 111 /11 ،1733 مهربانی،) دندیگزینم سکنی محالت آن در آنان حرمت رعایت

از این فروض، اساسا  تعارضی میان مضمون این روایت با ادله نهی از منکر و حدود و تعزیرات  کیچیهدر 

 وجود ندارد.

هایی درباره تخفیف مجازات برخی عناوین وجود دارد که مؤید این عالوه، در فقه اسالمی تبصرهبه

 همه ان نمونه، گرچهعنوهای اخروی جدا است. بههای دنیوی از مجازاتمطلب است که حساب عقوبت

 ینب است شایسته آن اجرای از پس لکن هستند، مساوی تعزیرات و حدود ازجمله الهی قوانین برابر در

 یدوست اظهار و ایشان جذب یا و آنان طرد و معاشرت و برخورد چگونگی در محترم، غیر و محترم افراد

 مورد در که هامجازات از برخی درباره تواندمی امام مسلمین همچنین شد. قائل تفاوت هاآن با مودت و

 از نگردد، متخلف تجرّی به منجر کهدرحالی نیز و مصلحت صورت در نشده، معین خاصی حد هاآن

                                                           
 .111 ،ق 1111 مامقانی،: نک عرفی روایت با ادله مزبور جمعمورد دیگری از  مالحظه برای .1
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 نباشند، قاعده این مشمول سادات همه اگر (.711: 1، ق 1113 کند )منتظری، پوشیچشم تعزیر اجرای

 .هستند آن مشمول هاآن از بسیاری مسلما 

 داندیمی که تنها مالک برتری را تقوا اادلهب: تعارض با 

ی که مالک اادلهبرخی از اندیشمندان، عمده دلیلِ مخالفت با روایت اکرام سادات را تعارض آن با 

/ 13، ق1113 تهرانی، ؛ صادقی113ـ  117/ 1، 1733شوشتری، ) اندبرشمرده، داندیمبرتری را تقوا 

 اطاعت را خدا که است کسی( صمحمد ) دوست»منسوب به امیرالمؤمنین )ع( آمده: (. در روایتی 87

 نماید، نافرمانی را خدا که است کسی( ص) محمد دشمن و باشد دور محمد با پیوندش هرچند کند،

 (.11/ 31، ق1117 )مجلسی،« .باشد نزدیک حضرت آن به قرابتش هرچند

بابویه، ؛ ابن111 – 111/ 13، ق1117و روایات )مجلسی،  (111مؤمنون/ ) 1از مضمون برخی آیات

تنها  ود.شهای نسبی و سببی برداشته میشود که در قیامت تمام رابطه( نیز استفاده می177 /1 ،ق1738

مالک برتری، تقوا و اطاعت از خداوند است و صرف قرابت و خویشاوندی با پیامبر مایه نجات و سعادت 

 بود. ابدی نخواهد

گر چه بر اساس این  کهآنمطرح نمود. نخست  توانیمو بررسی: در نقد این دالیل، نکاتی را  نقد

ص(؛ اما )یامبرپص(، ایمان و تقوا است و نه رابطه نسبی و خونی با )یامبرپروایات، میزان در قرب خدا و 

 مقدمه، ق1731، طاووسابناین برداشت منافاتی با ادله فضیلت و شرافت ذاتی و عَرَضی سادات ندارد )

 جهت از که هم 1است ذاتی مزیتی (ع) ائمه و اکرم رسول حضرت به انتساب مزیت» کهآنکتاب(. توضیح 

 خدماتمالحظه  به آنان از احترام به را دیگران شناسی،حق جهت از هم و گذاردمی اثر نفوس در روانی

 نیز کنید مراجعه خود که وجدان به کند.می وادار بشریت جامعه به( ص) اکرم رسول حضرت حقوق و

                                                           
 «فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَال أَنْسابَ بَینَهُمْ یوْمَئِذٍ وَ ال یتَساءَلُونَ». 1

ه با و سادات حسینی در مقایس هاشمیبننیز شرافت نَسَب یکسان نیست و سادات علوی فاطمی بر سایر  هاشمیبنکه در میان  شودیم. از روایات برداشت 1

 (.713/ 1، 1737سادات حسنی برتری دارند )حسینی عاملی، 



 

 و پیامدهای فقهی آن« اکرموا اوالدی الصالحون هلل و الطالحون لی»مفهومی روایت تبیین /  802

 

 با هک خواهیدمی و کنیدمی احترام باشد را کرده احسانی و خدمت شما به که فرزند کسی که بینیدمی

 1ستا سادات برای حقوقی و مزایا شرعا  نیز موارد از بعضی در بنمایید. او از حقّی یادا فرزندش احترام

، روایت گرید عبارتبه(. 737 /1، ق1113 )گلپایگانی، «است شرعی و عرفی عقلی، مصالح اساس بر که

)اکرموا اوالدی ...(، حکمی دنیوی و اجتماعی را یادآور شده است که شامل سادات غیرمتقی  بحث مورد

 اسالم و نسب صحت برکت به باشند، طالح که هرچندظاهراالسالم  و النسبحیصح سادات. »شودیمنیز 

 نه ،است ایشان بزرگوارجد  احترام و اکرام آن حقیقت، در و دنیایند دو روزه اکرام مستحقاالمر نفس در

 118 ،1781خلخالی،  )عزلتی« آیند راه به و شوند شرمنده اکرام آن از شاید دیگر اینکه ایشان. حرمت

 (.113 و

 خواهد حاصل و عمل صالح یمانا با ابدی، سعادت و دائم ی اسالمی ثوابهاآموزهگرچه بر اساس 

 و موقت یهایبرخوردار و یبرتر تواند سببیم دیگر نیز یاکتساب ریغ و اکتسابی یهالتیفض شد؛ اما

ابن ) جوانی و سیمای نیکو است جماعت، ترجیح امام ، یکی از معیارهایمثال عنوان. بهباشد یابد ریغ

دامه ا سبب باشد یا گناه او و فسق خاطربهدیگر، اکرام فاسق، اگر یانب به(. 37 /1، 1733 ،شهرآشوب

 1(71 /1، ق1113 نیست )سبحانی، ممنوع شیعیان فاسق، اکرام شود، جایز نیست؛ اما مطلق به گناه دادن

. ی مسلمانی استتولجهت که شیعه یا مسلمان و موحّد هستند، مقتضای  محبت فاسقان از این کهچنان

ؤمنان می پدرم به این روایت برخورد کردم که امیرهاکتابگوید در می ع()باقر یعقوب بن میثم تمّار به امام 

                                                           
ی ویژه، هااکرامو  زدواج، یائسگی، تداوم نسلی سادات در مباحثی نظیر خمس، امامت جماعت، تدفین، تخفیف مجازات، اهاتیمز. برای مالحظه برخی از 1

، ق1111مجلسی، ؛ 138/ 11 و 171/ 8و  131 /13ق، 1113 اشتهاردی،؛ 871 /1ق، 1111عاملی، ؛ 111/ 13 و 111تا  113 /11ق، 1111نجفی، )نک: 

؛ عاملی، 183/ 1، ق1113؛ کلینی، 11/ 73، 1117مجلسی، ؛ 133/ 3، ق1113، یشابوری؛ ن138؛ 7117تا  7188 /3 ،ق1113 زنجانی،؛ شبیری 111 /11

 (.38 – 31، 1781؛ طبری، 171 – 133/ 1، 1737؛ حسینی عاملی، 18/ 1ق، 1113

 133، 11 و 8 روایات ژهیوبه 131- 131/ 13 ؛31 ،31، 88 ،83 ،13 /11 ق، 1113برای نمونه حرّ عاملی،  ی بر این مدعا داللت دارد.شماریب. روایات 1

 اکرام مصادیق از روایات این در مذکور احکام از بسیاری متعلقکه چنان ،شودیم طالح و صالح سادات و مؤمنان شامل روایات، از بسیاری . اطالق187-

/ 13ج ، ق1113 همواره مودت کفار منافاتی با ایمان ندارد و اقسامی از مودت کفار مطلوب شارع است،)نک: شبیری زنجانی، کهنیادرباره  .شودیم محسوب

1133- 1138.) 



 802/  1041بهار و تابستان  -شماره اول -سال پنجم -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعاتدوفصلنامه 

 

 کانَ  إِنْ وَ محمد آلِ  مُبْغِضَ أَبْغِضْ وَ زَانِیا  فَاسِقا إِنْ کانَ  وَ محمد آلِ حَبِیبَ  أَحْبِبْ»ع( به پدرم فرموده: )

ق 1111طوسی، ع( آمده است )) یعلگونه در کتاب یقا  همیندقامام باقر )ع( فرمود:  «قَوَّاما  ... صَوَّاما 

 1(.111ب، 

ص( )نیست، بلکه پیامبر انشگناهخاطر نیز امر به اکرام سادات گناهکار به بحث مورددر روایت 

تی ( اکرام کنید. مؤیّد این برداشت، روایاگناهانشانخاطر نه بهمن )به  انتسابشانخاطر آنان را به ندیفرمایم

« ثَلَاثا  فِیهِمْ، آذَانِی مَنْ عَلَی اللَّهِ لَعْنَةُ أَلَا اللَّهُ، حَفِظَهُ فِیهِمْ حَفِظَنِی فَمَنْ ذُرِّیتِی، وَ یعِتْرَتِ یفِ یاحْفَظُونِ»نظیر 

ص( است؛ زیرا اکرام فرزند، ) ( است. در واقع اکرام سادات طالح، اکرام پیامبر317ب،  ق 1111)طوسی، 

و  کنندیمحیثیات تغییر پیدا  خاطربهاحکام فقهی  اساسا  فرزند است، اکرام پدر اوست. جهت کهاز آن 

 لو و فالضی اکرموا»در حدیث آمده  مثال عنوانبه. رفتیمی مختلف نبود، علم فقه از بین هاتیثیحاگر 

اما از جهت مهمان که کافر از جهت کفرش دشمن خدا است؛ آن وجود با (.81تا، بی )شعیری، «کافرا کان

 (.113 و 113/ 1، 1781 ،خواجویی مازندرانیبودن، سزاوار تکریم است )

های دیگر نیز فارغ از صالح و فساد آنان، توصیه کرده است. شریعت اسالم همچنین به تکریم گروه

حرّ عاملی، به پدر و مادر، ارحام، عالِم، پیران، بزرگ قوم و همسایه اشاره کرد ) توانیممثال  عنوانبه

 تا 1 یهاباب/ 11و  711و  1-177و  3-118و  117و  111و  33و  33 و 81و  1/ 11، ق1113

 1(.71 و 13 و 3

تکوینی  ابطهرباید گفت: رابطه نَسَبی، یک  درباره منتفی شدن روابط نسبی و سببی در قیامت نیز

برخی از دانشمندان، این دست به همین دلیل  (.113 ،ق1111 ،مامقانی) ی نیستشدنسلباست که 

                                                           
عه شی «فعل»الزم است  رواز ایننداریم، بلکه بغض اهل معصیت، شبهه حرمت دارد. « بغض اهل معصیتوجوب »بر محکمی  دلیلکه الزم به ذکر است . 1

 .دارزندهمحمدمهدی شب اهللتینک: تقریرات درس آ (173 /11 ،ق 1118)نوری،  «فاعل»نه شخص  گناهکار، مورد نفرت باشد

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh/96/961227/ 

 که تکریم شودیم فهمیده تعبیر این از «.منهم األتقیاء سیما ال المسلمین إکرام یستحبّ»: است آمده مسلمان اکرام برخی متون فقهی نیز درباره استحباب . در1

 (.178/ 13، 1731 دارد )هاشمی شاهرودی، استحباب تقوا به بودن متصف از فارغ مسلمان

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh/96/961227/


 

 و پیامدهای فقهی آن« اکرموا اوالدی الصالحون هلل و الطالحون لی»مفهومی روایت تبیین /  824

 

 مناقب و فضایل به نشدن مغرور و طاعت به سادات تشویق و کردن وادار روایات را از باب تواضع و

 .دانندیم

 خال ام القیامة یوم فمنقطع و نسب حسب کل»از سوی دیگر، برخی چون عالمه طباطبایی از روایت 

 اند که شاید از خصوصیات نَسَب پیامبرکرده ( برداشت111/ 37، ق1117)مجلسی،  «و نسبی حسبی

شوند و به این ترتیب از رابطه نسبی ص( آن است که خویشان ایشان موفق به انجام اعمال صالح می)

فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَینَهُمْ یوْمَئِذٍ »گردند؛ چراکه آیه شریفه می مندبهرهخویش در روز قیامت 

ا کرد، ص( را استثن) حسَب و نسَب پیامبر توانینمنیست و  بردارصیتخص( 111)مؤمنون/ « تَسَاءَلُونَوَلَا ی

 1(.31/ 11، ق1731طباطبایی، )

 مبحث پنجم: ادله موافقان حجیت و اعتبار حدیث

مضمون روایت محل بحث )اکرموا  تنهانهگفته، شماری از اندیشمندان دینی، در مقابل دیدگاه پیش

دانند، بلکه از اعتبار روایت در جبران ضعف های قرآنی و روایی نمیدر تعارض با آموزه ( را...اوالدی

اره ی فقهی روایت نیز اشهاکاربستتر در مبحث سوم ضمن یشپکه  طورهمان. اندکردهسند نیز استفاده 

 .اندکردهاز فتاوای فقهی خود به این روایت استناد  شد، برخی فقها با همین استدالل در تعدادی

 الف: آیه مودت

 ر اأَجْ عَلَیهِ أَسْأَلُکمْ لَا قُلْ»توان به آیه های قرآنی، میادله عدم مخالفت روایت مزبور با آموزه ازجمله

بسیاری از متون روایی  )معروف به آیه مودت( اشاره کرد. بر پایه (17)شوری/« الْقُرْبَی فِی الْمَوَدَّةَ إِلَّا

؛ مجلسی، 37/ 8ج و  117/ 1ج ، ق1113)کلینی، ؛ اختصاص دارد ص() یامبرپیت ببه اهلاین آیه  شیعه،

 (.171/ 17، ق1117

                                                           
 781/ 1، 1737باره ر.ک: حسینی عاملی، در این .وجوه مختلفی بیان شده است« ما خال حسبی و نسبی»... نداشتن این آیه با روایت . در بیان منافات 1



 821/  1041بهار و تابستان  -شماره اول -سال پنجم -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعاتدوفصلنامه 

 

یه به این آ س() یهذریه زهرای مرضهمه برخی از بزرگان شیعه برای استحباب تکریم  حال،ینا با

 ؛ عاملی،111، ق1111 مقداد، ؛ فاضل111 /1، ق1117 حلّی،؛ 111، ق1111 ،هیبابواند )ابنتمسک کرده

ی )ص( را منتف یامبرشیخ طوسی نیز احتمال شمول آیه نسبت به تمام خویشان پ(. 111 /1، ق1111

)حسینی  دکنیم(. ظاهر برخی دیگر از روایات، این قول را تأیید 718 الف، ق1111 طوسی،) داندینم

: است قرار نیا ازاستدالل به این آیه در استحباب اکرام اوالد پیامبر  (.118 – 113/ 1، 1737عاملی، 

/ 1، 1731مظفر، رود )شمار میهمراه با جمع، از الفاظ عموم به« ال»در آیه، عام است؛ زیرا « القربی»

است و مودت، به معنای محبت همراه با آرزوی خیر و خوبی است « مودت»متعلق حکم در آیه،  (.111

 شودیمصورت اکرام و صله ارحام و اطاعت و برآوردن حاجت و مانند آن ظاهر اعضا و جوارح به که در

علیهم السالم  عصومینمصرفا   در آیه« قربی»بنابراین حتی اگر مراد از ؛ (113 /7، ق1113 )طریحی،

( حضرت زهرا )سو ذریه ایشان  اکرام فرزندان اهل بیت پیامبر، یکی از مصادیق مودت دیتردیبباشد، 

 (.171 /13 ،1731 شاهرودی، )هاشمی است

 ب: روایات

ترک  و ایشان صله مطالب بسیاری درباره تکریم ذریه حضرت زهرا، روایی و دعایی شیعه منابع در

 شود:می یی از این روایات اشارههانمونهاست. در ادامه به  شده سفارش مطلقطور بهها آزار و اذیت آن

، ق1118هرکس فرزندان مرا اکرام کند، مرا اکرام کرده است )نوری،  :دیفرمایمرسول خدا )ص( 

ایمان ]کامل[ نخواهید داشت، مگر مرا بیش از : آمده (ص)(. در روایت دیگری از پیامبر اکرم 733 /11

 را بیش از خانواده خود و عترت مرا بیش از عترت خودتان و فرزندان مرا بیش از امخانوادهخودتان و 

 نیرالمؤمنیام از بزرگوارش پدران از( عرضا ) (. امام111، 1733، هیبابوابنفرزندان خود دوست بدارید )

 پس که کسی: کنمیمشفاعت  قیامت در خودم را گروه چهار: فرمود که کرده روایت( ص)امبریپ از( ع)

ها نآ برای بیفتند یسختبه کهیهنگامسازد،  برآورده راها آن بگذارد، حاجت احترام من خاندان به من از



 

 و پیامدهای فقهی آن« اکرموا اوالدی الصالحون هلل و الطالحون لی»مفهومی روایت تبیین /  828

 

 این اطالق 1(.111/ 1، ق1738، هیبابو)ابن بدارد دوست زبان و قلب با راها آن که بردارد و کسی قدمی

 .شودیطالح م و صالح ذریه اعم از همه شامل روایات

مونی مشابهت مض...« اکرموا اوالدی »گفته، دسته دیگری از روایات با حدیث یشپافزون بر روایات 

ه میان ذری در هنگام اختالفکند. بر پایه روایاتی از امام باقر و امام صادق )ع(، یمیید تأرا داشته و آن

امام )ع( در بخشی از  ی کنیم، هرچند او امام معصوم )ع( باشد.دارجانب، طرفکی ازنباید  پیامبر )ص(

ما مه التدخلوا/تدخل فی: »ندیفرمایماین روایات خطاب به کسانی که قصد حمایت از ایشان را داشتند، 

 رنجیدن از احتراز و استرضا باب در اهتمام نهایت حدیث، این از» (.81-81/ 8، ق1113)کلینی، « بیننا

 در -أجمعین علیهماهلل  صلوات -معصومین ائمّه با معارضهآنکه  وجود با که زیرا ؛شودیم ظاهر سادات،

 خصوصا   ان،به ایش اهانت بگوید، سخنی ایشان باب در دیگری که نفرمایند تجویز هرگاه است، کفر مرتبه

(. 781، 1783 )گلستانه،« بود نخواهد جایز باشند، موصوف ظاهر صالح و دهیعق خلوص به که جمعی

ع( سادات مخالف خود را صرفا معصوم )شده است که امامان  یحتصرافزون بر آن، در برخی از روایات 

 (.731، 1733، هیبابوابن؛ 717/ 11، ق 1117)مجلسی،  کردندیمبه جهت نسبشان تکریم 

 های اسالمیج: موافقت با آموزه

ت یباهلشود که سنگفرش حرم، چوب و فلز ضریح پیامبر و شماری برداشت میاز روایات بی 

با توجه به این  1تقدس دارد. و خالصه هر حیوان و جماد و نباتی که با ایشان نسبتی دارد، ایشان)ص(

أولی کرامت و شرافت دارند. این شرافت شامل  یقطر به روایات سادات که از خون و ژن آن بزرگوارانند،

جد اختصاص به احترام مشاهد مشرفه و مسا کهچنان، شودیمجمیع ذریه ایشان )اعم از صالح و طالح( 

 حالت طهارت این اماکن مقدس ندارد؛ مسجد، مقدس است حتی اگر به نجاستی آلوده شود.

                                                           
 .173- 113/ 37، ق1117؛ مجلسی، 111/ 1، ق1113؛ کلینی، 131، 1733بابویه، ؛ ابن31/ 3، ق1111 برای برخی دیگر از روایات، ر.ک: مجلسی، 1

(. همچنین عصای 173/ 1، ق1113که حمار پیامبر اعظم )ص( از نسل او بود )کلینی،  کردیم. بر پایه برخی روایات، حضرت نوح )ع( درازگوشی را محبت 1

 (.18/ 13، ق1117آن حضرت متبرک دانسته شده است )مجلسی، 
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 را در راستای تعلّق خاطر پیامبر« الصالحون هلل و الطالحون لی»برخی از اندیشمندان روایت نبوی 

ی و ابطه ذاتسو در ر. عطوفت، دلواپسی و شفقتی که از یکاندکردهص( نسبت به ذریه خود توجیه )

. ودشینمها خالصه تکوینی میان فرزندان و پدران و مادران ریشه دارد و از سوی دیگر به زمان حیات آن

 مَّة  أُ ذُرِّیتِنَا وَمِنْ لَک مُسْلِمَینِ وَاجْعَلْنَا رَبَّنَا»دعای انبیای گذشته در حق فرزندان و ذریه خود، مثل آیه: 

 مُقِیمَ  اجْعَلْنِی رَبِّ»( و نیز آیه 118)بقره/ «الرَّحِیمُ التَّوَّابُ أَنْتَ إِنَّک عَلَینَا وَتُبْ مَنَاسِکنَا وَأَرِنَا لَک مُسْلِمَة 

. از همین رهگذر است شودیم( در همین راستا توجیه 11)ابراهیم/ «دُعَاءِ  وَتَقَبَّلْ رَبَّنَا ذُرِّیتِی وَمِنْ الصَّلَاةِ

؛ خصوصا  کنندینمو آنان را اذیت  کنندیماص دارای کماالت را احترام که مردم ذریه و فرزندان اشخ

 امبریپکه طبق برخی روایات،  آن است(. مؤید این برداشت 113/ 1، 1731 ،صالحان ایشان را )همدانی

آیاتی از قرآن بر  (. در11ق،1713)طبری،  کندیمص( برای فرزندان گناهکار خود نیز طلب آمرزش )

 یهنمونه، در آ عنوانبه است. شده اشارهسبب رسیدن خیرات به انسان  عنوانبهشاوندی پیوندهای خوی

 و مانای اهل از گنج صاحب که بود آن دیوار تعمیر و یاله پیامبر دو پاداشکار بی ، دلیل1سوره کهف 81

 (.7 3/ 1، 1733 ابن شهرآشوب،) کندیمخاطر ایمان او به فرزندانش رحم بوده است و خدا به صالح

کریم خاطر تدر این برداشت همچنین تناقضی میان اصالت عمل و پیوستن فرزندان به پدران ایشان )به

 /3 ،ق1171، مرکز األبحاث العقائدیةی فراوانی نیز نقل شده است )هاتجربهپدران( نیست. در این زمینه 

38.) 

شرافت عَرَضی قائل شده باشد. دلیل دیگری نیز البته ممکن است خداوند متعال برای سادات به

یی قرار داده است، مثال  برای نماز، هامیحرشریعت اسالم برای هر امر مقدس حریم یا  کهآنتوضیح 

را و برای قرآن، طهارت داشتن را وضع کرده است و برای  احرامطهارت و حلیت لباس را، برای حج، 

ر فرموده است. همچنین خدای متعال برای هرکدام از این امور آداب و احکام مستحبی بسیاری مقرّ

است. اگر کسی  هاشبههیی قرار داده است که همان ترک هاگاهقرقدستورات الزامی خویش، حریم و 

                                                           
 .کَنزَهُمَا رَحْمَة  مِن رَّبِّکَنَةِ وَکَانَ تَحْتَهُ کَنز  لَهُمَا وَکَانَ أَبُوهُمَا صَالِحا  فَأَرَادَ رَبُّکَ أَن یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَکَانَ لِغُالَمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِی. 1
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 . بعد از ذکر اینکندیمعادت کند به سمت امور مشتبه حرکت کند، ناخودآگاه به ورطه محرمات سقوط 

یی هامیحرع( معصوم )حراست از تقدس معنوی امامان توان گفت خدای متعال برای حفظ و مقدمه می

ی به سادات در جامعه متداول حرمتیبها اکرام فرزندان ایشان است. اگر را قرار داده است که یکی از آن

 شود.و مردم ایجاد می هاحکومتتوسط  ع( نیزمعصومین )حرمتی بر خود یبیج زمینه تدربهشود، 

 د: سیره مسلمانان

همواره چنین بوده است که فرزندان و ذریه پیامبر  مسلمانان و حتی برخی غیرمسلمانان مستمر سیره

 به امر و( ص) پیامبر بیتاهل به توصیه(. »11/ 1، 1737 عاملی، حسینی) انددانستهیم)ص( را ارجمند 

 پاک و طاهر ذریه از آنان چراکه نیست؛[ احدی] انکار مورد آنان اکرام و احترام و ایشان به کردن نیکی

 ،نسب و حسب از لحاظ هم و بزرگی و فخرلحاظ  از هم هستند، زمین یرو در خانواده نیترباشرافت و

که از ظاهر این توصیه، چنان(. 181 /3 ،ق1113 ،ری)ابن کث «باشند صحیح نبوی سنت پیرو اگر ویژهبه

 هک مالی و اجتماعی مزایای و حقوق .شودیم نیز( ص)پیامبر گناهکار فرزندان عبارت پیداست، شامل

 «تنقاب» مانند مدیریتی و زعامتی نهادهای ایجاد ،شده گرفته در نظر ایشان برایها سفارش این پیرو

 اهان،گن آمرزش و ثواب کسب برای سید به دختر تزویج سادات، امور اداره و مزایا توزیع و احقاق برای

 تنها ات،ساد برای نسبی قضایی مصونیت فقیر و سادات برای هاادهیدارالس تأسیس سادات، برای وقف

 احترامیبی عموما   مردم 1.گذاردیم نمایش به را اسالمی جامعه میان در سادات اکرام مصادیق از بخشی

 نیز اداتس یهاخانه .اندپنداشتهیم ریزود تأث و گیرا را آنان نفرین ژهیوبه و بدبختی مایه را سادات به

خواهان مشروطه اعتراضات دالیل از یکی. آمدیم شماربه امن یهامکان از هایناآرام وها غارت در بعضا 

آنان را  حرمتزد و  ی چوبفروشگرانخاطر به را سادات برخی تهران، حاکم عالءالدوله، که بود آن

 (.118 ـ 111 /11 ،1733 مهربانی،) شکست

                                                           
 (.311/ 7، 1781، همین روایت الطالحون لی است )مستوفی، کنندیبه گفته برخی دلیل اینکه شیعیان جعفر کذاب را لعن نم. 1
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 هـ: حجیت برخی احادیث مرسل

 از  بسیاریاست.  اسالمی محل اختالف در میان فقهایحدیث مرسل،  اعتبار و حجیت

دلیل ، به(111م، 1381)عاملی،  ثانی شهید ، شهید اول وعالمه حلی همچون محقق حلی، شیعه علمای

گروهی  حالنیا با .عدم یقین به وثاقت راوی محذوف، قائل به عدم اعتبار روایات مرسل هستند

اند )به نقل از حجت دانستهمطلق  طوربه را ، تمام روایات مرسلو پدرش محمد بن خالد برقی مانند

حدیث برخی از علمای فقه و حدیث در حجیت  ی نیزترانهیمدر دیدگاه  (.1/113، 1781مامقانی، 

 (.1/111ق،  1111د )عاملی، انگشته لیتفصبهقائل  ،مرسل

؛ اما برخی از دانندیمها و محدثان نیز با اینکه اصل را بر عدم اعتبار مراسیل شماری از اصولی

 هانآاند، روایات مرسلی هستند که ضعف مواردی که استثنا شده ازجمله. اندکردهروایات مرسل را استثنا 

احادیث مرسلی که از شهرت عملی یا  بیترت نیا بهشهرت، اجماع یا عمومات جبران شود.  لهیوسبه

روایی میان فقها برخوردار است یا اجماع فقها بر عمل به آن باشد و نیز روایات مرسلی که موافق با 

ق، 1118؛ کاشف الغطاء، 111-111، 1783باشد، حجت و معتبر هستند )ربانی،  سنت و کتاب عمومات و

1/31.) 

در موافقت مضمون حدیث نبوی اکرام سادات با کتاب و سنت گذشت، بنابراین با توجه به آنچه 

 ارسال و ضعف سندش همچنان حجت و معتبر است. رغمبهتوان نتیجه گرفت که این روایت نیز می

 ایجنت

الح ص ریغاحکام شریعت، تابع مصالح و مفاسدِ حیثیات و عناوین است. در خصوص اکرام سادات 

آنان به  انتساب خاطربهشود، جایز نیست؛ اما اگر  کارگنهکه منجر به تشویق و ترغیب یصورت درنیز 

پیامبر)ص( باشد، امری مطلوب و مستحب است. این امر اختصاص به سادات گناهکار ندارد و در سایر 

 ع( نیز جاری است.) تیباهلمسلمانان و محبان 

 در خصوص اکرام سادات« الحون هلل و الطالحون لیاکرموا اوالدی الص»یز برانگچالشمضمون روایت 

و نیز ادله حدود و تعزیرات منافات ندارد، بلکه به طرق  منکر ازی نهو  معروف به امر ادله، با کارگنه

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%AA
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های است. اکرام سادات غیر صالح ناظر به حکمی عرفی و اجتماعی و دارای حکمت جمعقابلمختلف 

سعی و تقوا در سنجش اعمال و کرامت انسانی در دین اسالم  بودن اریمعخاص است و نافیِ عدالت و 

 نیست.

د توانینماما این موضوع ؛ سندی، مرسل و فاقد اعتبار الزم است لحاظ ازروایت محل بحث، گرچه 

های اسالم حاصل علم به جعل و مخالفت آن با آموزه کهآنمانعی برای عمل به محتوای آن باشد، مگر 

دهد که یمی نشان روشنبههای این پژوهش که یافتهکه برخی مدعی آن هستند. در حالیشود، امری 

سادات صالح و غیر صالح  دسته دواطالق آیات و روایات در توصیه به اکرام ذریه پیامبر، شامل هر 

گردد. موافقت حدیث با عمومات، مجبر ضعف سند روایت و اساس عمل و فتوای فقها بر اساس آن یم

 .است

« لَغاخبار مَنْ بَ»های دین اسالم، بر پایه ترتیب پس از اثبات مخالف نبودن روایت با آموزهین ا به

ناد شود و بنابراین به استمطلوبیت، شامل روایت محل بحث نیز می قصد بهحکم به استحباب یا عمل 

ر، طبق برخی مبانی دیگ ،کمدستنیز مستحب یا  صالح ریغ، اکرام سادات «تسامح در ادله سنن»قاعده 

 رود.می شماررجاء  امری مطلوب به
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 (، الدرة الباهرة من االصداف الطاهرة، قم: انتشارات1733مکی ) محمد بنعاملی )شهید اول(،  (71

 زائر.

 اسالمی. ، قم: انتشارات1چ اإلمامیة،  فقه فی الشرعیة (، الدروسق 1113ــــــــــ ) (73

 األذهان، قم: إرشاد شرح فی الجنان روض (،ق 1111بن علی ) نیالدنیز عاملی )شهید ثانی(، (73

 اسالمی. تبلیغات دفتر

 م(، شرح البدایه فی علم الدرایه، تهران: مکتبه جهل ستون العامه. 1381ــــــــــــ ) (78

بیروت:  اإلسالم، شرائع عبادات شرح فی األحکام مدارک (،ق 1111علی ) بن محمد عاملی، (73

 السالم. علیهم البیت آل مؤسسه

 ق(، نهایه المرام، قم: دفتر انتشارات اسالمی. 1111ـــــــــــ ) (11

 و آثار تهران: انجمن فارسی، مصحح عبداهلل نوری، (، رسائل1781ادهم ) خلخالی، عزلتی (11

 فرهنگی. مفاخر

 اسالمی. تبلیغات قم: دفتر ،1چ الکالمیة،  المباحث فی اإللهیة اللوامع (،ق 1111مقداد ) فاضل (11

 ، قم: دارالهجره.1چ (، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ق 1111بن محمد )فیومی، احمد  (17

، 1ق(، مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی، چ  1118کاشف الغطاء، علی بن محمدرضا ) (11

 .1نجف اشرف: مطبعه اآلداب، ج 

د عالمه مجدد وحیمؤسسه ، قم: خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه (،تایب) محمدعلی، کرمانشاهی (11

 بهبهانی.

 اإلسالمیة. الکتب ، تهران: دار1چ  الکافی، (،ق 1113محمد بن یعقوب ) کلینی، (13

 الکریم.دارالقرآن ، قم: 1چ  المسائل، مجمع (،ق 1113محمدرضا ) گلپایگانی، (13

(، منهج الیقین )شرح نامه امام صادق )ع( به شیعیان(، 1783گلستانه، سید عالء الدین محمد ) (18

 دارالحدیث.قم: 

 .مؤسسة عاشوراء، قم: الرسائل االعتقادیة (،1781) لیمازندرانی خواجوئی، محمد اسماع (13



 

 و پیامدهای فقهی آن« اکرموا اوالدی الصالحون هلل و الطالحون لی»مفهومی روایت تبیین /  824

 

 ، بیروت: دارالزهراء.3چ  الرشاد، مرآة (،ق 1111اهلل ) عبد مامقانی، (11

 .1، قم: دلیل ما، ج1(، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، چ1781ـــــــــ ) (11

 بیروت: دار االحیاء التراث العربی. بحاراألنوار، (،ق 1117محمدباقر ) مجلسی، (11

 .دار الکتب اإلسالمیة :تهران، 1مرآة العقول، چ (، ق 1111ـــــــــــ ) (17

 الهیجانی، قم: دارالکتاب حسینی محمد :گردآورنده اللئالی، نظم (،ق 1111ــــــــ  ) (11

 االسالمی.

 اسماعیلیان. مؤسسه، قم: 1چ  صاحبقرانی، لوامع (،ق 1111مجلسی، محمدتقی ) (11

 .نایبکابل:  لندن،مسائل  (،1787) محمد آصف محسنی، (13

، قم: دفتر تبلیغات اسالمی 1(، فرهنگ نامه اصول فقه، چ 1783مرکز اطالعات و منابع اسالمی ) (13

 حوزه علمیه قم.

 ة.العقائدی األبحاث المستبصرین، قم: مرکز حیاة من موسوعة (،ق 1171العقائدیة ) األبحاث مرکز (18

 ،1چ قاجاریه،  دوره اداری و اجتماعی من یا تاریخ زندگانی (، شرح1781عبداهلل ) مستوفی، (13

 زوار. تهران: نشر

 مؤسسه اسماعیلیان ، قم:1چ  الفقه، أصول (1731محمدرضا ) مظفر، (31

 .دار االضواءالشهید، بیروت:  اإلمام ابنة سکینة (، السیدةتایبمقرم، عبدالرزاق ) (31

قم:  ،1چ اإلسالمیة،  الدولة فقه و الفقیه والیة فی ق(، دراسات 1113) یعلنیحس منتظری، (31

 تفکر. نشر

 ، تهران: بنیادحداد عادلزیر نظر غالمعلی  ،اسالم جهان (، دانشنامه1733مهربانی، امین ) (37

 اسالمی. المعارفرةیدا

http://mtif.ir/organ/46822/دار-الاضواء
http://mtif.ir/organ/46822/دار-الاضواء
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(، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت )ع(، زیر 1781المعارف الفقه االسالمی )مؤسسه دائره (31

المعارف الفقه االسالمی، ، قم: مؤسسه دائره1نظر: محمود هاشمی شاهرودی و همکاران، چ 

 .1ج

 قم: دفتر الحرام، و الحالل معرفة فی األحکام ینابیع (ق 1111علی ) سید موسوی قزوینی، (31

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات

 التراث. إحیاء دار ، بیروت:3چ  الکالم، جواهر (،ق 1111محمدحسن ) نجفی )صاحب جواهر(، (33

 .مؤسسة األعلمی للمطبوعات، بیروت: 1جامع السعادات، چ تا(، )بینراقی، مهدی  (33

 .التراث الحیاء البیت آل مؤسسة بیروت: الوسائل، مستدرک (،ق 1118میرزا حسین ) نوری، (38

 بیروت: دار الفرقان، رغائب و القرآن غرائب (، تفسیرق 1113) حسن بن محمد نیشابوری، (33

 العلمیة. الکتب

 الفقه المعارفقم: مؤسسه دائرة الفقهیة، الموسوعة (،1731) محمود هاشمی شاهرودی، (31

 االسالمی.

: مرکز تحقیقات فارسی ایران و آباداسالم رشیدی، اجوبه و (، اسئله1731) اهللفضل همدانی، (31

 پاکستان.

 الفکر. بیروت: دار القاموس، جواهر من العروس تاج ق(، 1111مرتضی ) محمد زبیدی، واسطی (31

73) http://niqabatalashraaf.com 
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